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DANSK SKOLEMUSEUM

bemærk
Rådhusstræde 6

DK-1466 København K

fra 1. september har Skolen fået ny 
adresse:
SKOLESVINGET 8
2860 Søborg

ringetider
1. time 8.10 - 8.55
2. time 9.00 - 9.45
3. time 9.55 - 10. Uo
spisning 10.Lo - 10.55
spisefrikvarter 10.55 - 11.25
4. time 11.25 - 12.10
5. time 12.20 - 13.05
6. time 13.15- - 14.00
7. time 14.10 - 14.55
8. time I5.O5 - 15.50
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Dag Hammarskjöld skolen er startet igen og vi øn
sker nye elever. forældre og lærere velkommen.

Vi håber i år at få flere 
vel store som små, til at 
dets sider, så der bliver

forskellige mennesker, så
gøre sig gældende på bla- 
spændende stof til alle.

Hvordan bærer vi os ad med at få mange engageret?

Vi blev på et lærerrådsmøde i foråret enige om, at 
en af måderne var ikke som tidligere at lade redaktio
nen bestå af 5 faste medlemmer, men at lade arbej
det gå på skift blandt lærerne. Ved hele tiden at 
lade forskellige lærere sidde i redaktionen håber vi 
på at også flere klasser vil blive involveret i ar
bejdet og måske derigennem flere forældre.



byggenyt
3. etape af byggeriet er nu taget i brug. Desværre 
er indretningen af kantinen blevet lidt forsinket, 
men fat mod: salget starter alligevel om ganske 
kort tid.

U. - og sidste etape påbegyndes i disse dage, den 
skal ligge, hvor skolegården mod Skolesvinget er nu. 
Derfor afspærres der med rækværk, så maskinerne kan 
arbejde ugenert uden at få børn i maskineriet.

Sidste etape skal bl.a. rumme fysiklokale, sproglo
kale, orienteringslokale, støttecenter, fritidspæda
gogrum og børnehaveklasse.

Det bliver skønt, når vi engang er færdige med at 
bygge. Engang til august, håber vi.

U. etape og færdiggørelsen af udearealerne kommer nok 
til at give os mange ulemper, flere end vi tidligere 
har oplevet, men så skulle det altså også være slut.

Forhandlingerne mellem amtet og kommunen angående 
formningslokalet i fællesbygningen er igen gået i 
hårdknude. Kunne vi dog ikke snart få det problem 
endelig løst I! !

Ligeledes venter vi stadig på skiltning i labyrinten; 
Fællesbygningen, hvor så mange er faret vild de se
neste år.

Lysere ser det ud med skolens ansøgning om ventila
tion. August beviste med sine faste indetemperatu- 
rer på 35 - ^0 grader, at en moderne skole selvføl
gelig skal have en form for ventilation, så vejret 
ikke bestemmer, om vi skal lave noget.
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Til sidst: Alle elever opfordres til at gå til 
skole, indtil vi får opstillet cykelstativer på par
keringspladsen; skolegården ændres til byggeplads. 
Når vi atter har cykelparkering, får I besked.
Stil derfor vækkeuret til at ringe 15 min. tidlige
re, så I alligevel kan være i klassen i tide.

Byggeudvalget/NH
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HEJ, SMÅ OG STORE VENNER

Nu har vi gået i 1. klasse i en hel måned. Vi hed
der l.X, og 21 af os kommer fra børnehaveklasse X.

Det var svært at huske den første skoledag i august. 
Der var noget med, at man fik hailoner - det fik vi 
da også til fastelavn i børnehaveklassen. Men sko
leskemaet, det var det bedste! Vi måtte selv lave 
det færdigt, og tænk så skulle vi have rigtig gymna
stik i gymnastiksalen. Bare det snart blev torsdag.

Andre nye ting? ABC og bogstaver til at lave ord 
med, det var nyt og spændende. Klippe og klistre? 
Det kan være lidt svært endnu. Man bliver lidt 
træt i fingrene. Men det ser flot ud, når alle har 
limet æbler, pærer og anden frugt op på et stort 
papir.

Regning har vi prøvet før - hos Ingrid i børnehave
klassen - undtagen de fem nye.. Vi må hjælpe dem 
lidt.

Religion er ligesom at få en historie. Det er bare 
ærgerligt, at vi må vente en hel uge på at høre, 
hvad der sker med Adam og Eva.

Vi er mange som synes, at frikvartererne er gode, 
måske det mest spændende på skolen. Den store le
geplads er lige sagen. Det gælder bare om at holde 
sig lidt fra de store. Bare de ville tænke på, at 
de også har været de mindste engang. Lad vær' med 
at grine, når vi går i række til gymnastik og musik.

Vi kan ikke komme i tanker om noget, der er kede
ligt i skolen - jo, måske fluorskylning - det sma
ger ikke godt, men vi prøver på at lad være med at 
grine, mens vi skyller.

Vi synes, at der snart skal laves teater for os. Det 
var så skægt med den store sprøjte og Holger sidste 
år.

Hilsen til alle fra l.X
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"F ÆR D SEL S R E G L E R"
på Dag Hammarskjoldskolen

I frikvsrtererne må eleverne være inde, men der må ik
ke løbes på gangene, og man må selvfølgelig heller ik
ke råbe og skrige.

I det store spisefrikvarter fra 10.55 til 11.25 har 
lærerne på skift påtaget sig frivillig, ulønnet gang- 
vagt.

Kun eleverne fra 8., 9. og 10. klasse må forlade sko
len i frikvartererne og gå i centeret.

I den nye kantine har vi nogle frivillige kantinemed
hjælpere fra 8.-10. kl., som i starten skal hjælpe 
eleverne med at følge ordensreglerne.

vigtigt!
På FORÆLDREMØDER bruges der ofte megen tid på at snak
ke om "disciplin", og som følge heraf har lærerrådet 
besluttet at behandle dette emne som eneste punkt på 
en planlægningsdag. En planlægningsdag er noget læ
rerne har pligt til at afholde, og som ligger på en 
lørdag fra kl. 9 til 17.

Vi vil meget gerne høre jeres mening om "disciplin" 
eller "disciplinkrise", derfor KONTAKT, RING eller 
SKRIV til dit/jeres barns/børns klasselærer i løbet 
af denne måned, så vi kan tage jeres meninger med i 
vores diskussioner.





Turen til Vigsnæs.

Afgang fra Hovedbanegården kl. 9.2o, det var mægtig 
skægt. Vi sad og spillede kort og drak saftevand i 
toget. Vi kom til Storstrømsbroen, sikken et syn, 
vand, små hyggelige huse, flade både, god udsigt.

Endestation Sakskøbing, der kom en bus og kørte os 
til hytten.

Der var to sovesale og to andre værelser, i stuen var 
der en pejs. Omkring huset var der en skov.

Onsdag var vi i Knuthenborg Dyrepark. Vi kørte rundt 
i bus og chaufføren fortalte os om dyrene. Vi så ti
gere, aber og æsler.

Vi syntes allesammen, at aberne var de sjoveste, de 
klatrede i træer og hoppede op på bilerne, så de måt
te vaske bilerne bagefter.

Da vi kom hjem, gik vi til stranden, ved stranden var 
der mange fisk. Vi fandt vandmænd, rejer og skrubber. 
Vi fik ålekvabber af nogle fiskere.

Mikael U.b

<o
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kantinen
Da det ser ud til, at kantinen snart skal åbne, vil 
jeg gennem skolebladet fortælle, hvad der skal ske i 
vores store nye kantine, somkan rumme ca. 2oo elever. 
Med så mange på en gang, kan I nok forstå, at der er 
en del regler, som skal overholdes.
Der vil kun være åbent i spisefrikvateret. Udenfor 
spisefrikvateret kan man trække varer i de opstillede 
automater. Der vil hver dag være U~5 kantinemedhjæl
pere fra 7-I0 klasse. De bærer et skilt, og de vil 
hjælpe Jer til rette. De har ret til udsmidning, hvis 
I ikke overholder reglerne.

'J
/O

f
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Ordensreglerne er:

1. Stil Jer op i rækken langs disken, tag en bakke, 
gå fremad og hent Jeres varer.

2. ALT papir og lignende skal I selv smide i affalds- 
bøtterne

3. Varme drikke og mad må kun nydes i kantinen.

U. Tallerkner og lignende, som hører til i kantinen, 
må ikke fjernes.

5. Pant for flasker tilbagebetales i kantinen.

6. Blade og lignende fra tidsskrifthylderne må ikke 
fjernes fra kantinen.

7. Sørg for at holde ro og orden

8. Der må kun ryges i den ene halvdel af kantinen.

Om onsdagen udgår parisertoast og i stedet sælges 
f.eks. bøfsandwich, firkadeller, pølser med brød el
ler noget lignende; men altså kun en af delene. 
Hver mandag kommer der et opslag op om, hvad der om 
onsdagen bliver solgt i stedet for parisertoast.
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p-£ag

HVAD ER VI UDE PÄ?

Ny p-fagsordning.

Det er nok typisk for mange skoler i disse 
tider, at de ikke blot stille og roligt år efter 
år fortsætter som de plejer. Ser man kun over
fladisk på det, kunne man fristes til at tro, at 
de lavede forandringer for forandringernes skyld

Var det mon ikke bedre stille og roligt at køre 
som man plejer?
Det er den slags spørgsmål man hverken kan svare 
ja eller nej til. For det er klart, at det er 
godt-med arbejdsro og traditioner, men det er 
også helt åbenbart, at det kan være nødvendigt 
at ændre skolen, når samfundet ændrer sig has
tigt. Og ofte laver vi netop ændringer, når 
vores erfaringer viser ös, at det gamle ikke 
slår til i den nye tid.

For ca. 8 år siden var skolerne meget optaget 
af at finde former for, hvordan eleverne 
kunne få mere indflydelse på dele af deres 
skolegang. For at kunne klare sig i samfundet 
måtte man dygtiggøre sig i at vælge. Man 
kan jo betragte hele livet’ som en lang kæde 
af valg for den enkelte. Og så håbede vi 
altså, at det der med at vælge^ var noget der 
kunne trænes lige fra de første klasser.

Samtidig skreg samfundet pa folk med gode 
ideer. Talenterne skulle findes frem, hed det. 
Skolen prøvede at leve op til de nye krav 
ved at organisere undervisningen sådan, 
som I alle kender det fra den gamle p-fags-
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ordning: Eleverne fik lov til at vælge prak
tiske og kunstneriske fag, som de syntes 
bedst om.

Nu er det let at være bagklog og smile af, hvor 
naive vi har været. Det vil næppe være ret
færdigt, og i hvert fald ikke særlig klogt. 
Men nogle af de erfaringer vi har fået, har 
de "klogeste" nok "vidst" hele tiden.

Nå- I hvert fald har vi konstateret, at mange ele
ver ikke har vidst nok om fagene til, at de 
har kunnet foretage et fornuftigt valg. Mange 
har kørt på deres fordomme om, at det, man ikke 
kender, er dumt.
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alle fag er nødvendigt med færdigheder og 
viden, hvis arbejdsresultaterne skal være 
tilfredsstillende for eleven selv.
Endelig har vi konstateret, at alt for mange 
elever hellere vil løbe deres vej og prøve 
noget nyt, når de er stødt på bare små 
faglige problemer. De når aldrig til at føle 
stolthed over at have holdt ud'og have 
gennemført et godt stykke arbejde. (Husk 
nu at disse forhold ikke gælder alle), men 
mange.

Af disse grunde har vi følt, at p-fagsordningen 
har måttet laves om, så alle elever får grund
liggende færdigheder i alle fag. Så man ikke 
kan forlade holdet i utide. Så man først får 
lov til at vælge, når man ved, hvad man væl
ger imellem. Så man starter med at vælge for 
3 måneder ad gangen, derefter for 1/2 år 
for at ende med at binde sig for 1 år ad 
gangen i 8-10 klasse.

Og så får man hele vejen op lejlighed til 
at opdage, at -ens egne muligheder for at 
vælge er begrænset af hensynet til kammeraterne. 
Hver klasse får til hver termin et antal plad
ser, som de må deles om.
Den nye ordning ser sådan ud:

I 3. og U.klasse fører klasselæreren regnskab med, 
at hver elev har været på alle værkstederne, (dra
matik, husgerning, håndarbejde, sløjd, formning og 
musik). På hvert værksted gennemgår man et grund
kursus .

I 5. og 6. kl. vælger man 3 gange om året sine 2 
p-fag.

I 7.kl. vælger man p-fag for et halvt år ad gangen 
og nogle af holdene er sammen med 8.-10. klasses 
elever.

I 8.-10. kl. er vi nået til tilvalgsskolen, og her 
er p-fagene blandt de fag, man kan vælge for et år 
ad gangen.

JS
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<S vn & L

SKRALD OG SKIDT

Som I ser på tegningen, kan I se hvad man kan finde 
udenfor, mellem nr. 111 og legepladsen.

Der er ingen, der tænker på, Hvad de smider derud.

Der er blandet :

UKRUDT - RØR - PINDE - BAGAGEBÆRER - CYKEL - PUMPE 
GAMMELT TOV - KNIVE

og alt hvad man kan finde mellem 
himmel og jord.

Hvis man gik rundt på bare tæer, ville man sikkert 
skære sig eller få et søm i foden.

Hilsen Peter og Benny fra 6 hc
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